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“Hedefimiz
Metro Holding’i

Çiğdem Öztürk

dünya firması yapmak”
Metro Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Çağla
Öztürk ve Metro Turizm
Yönetim Kurulu Başkanı
Çiğdem Öztürk,
“Hedefimiz turizm,
ulaşım, enerji, gıda ve
madencilik gibi pek
çok farklı sektörde var
olan yatırımlarımızı
ve faaliyetlerimizi
uluslararası standartlarla
buluşturmak ve Metro
Holding’i bir dünya firması
haline getirmek” dedi.
Türkiye’nin genç ve başarılı işkadınlarındansınız. Başarı hikâyenizin
temelinde ne var?
Çiğdem Öztürk: Başarı için kuşkusuz
emek ve zaman gerekiyor. Çok çalışır
ve gönülden inanırsanız başarı geliyor
fakat bunun için sadece var olan
faaliyetleri sürdürmek yetmiyor. Sistemi
yenilemek, geliştirmek ve geleceğe hazırlamak son derece önemli.
Onursal Başkanımız babam Sayın
Galip Öztürk her zaman daha iyisi için
çalışan, sürekli araştırarak yenilikleri
takip eden ve başarı için imkânlarını
seferber eden bir işadamı olmuştur.
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Bugün milyonların tercih ettiği markaların
yaratıcısı olması ve ülke ekonomisine
büyük katkısı nedeniyle ondan onurla
ve gururla bahsediyorum. Kendisi başarı
adına örnek aldığım ve izinden gittiğim
bir rol modeli benim için.
Metro Holding’in kuruluşu nasıl gerçekleşti ve holding bugünlere nasıl geldi?
Çağla Öztürk: Tüm serüven 1992 yılında
Metro Turizm’in kurulmasıyla başladı.
İstanbul-Ankara güzergâhında küçük
bir filo ile faaliyetlerine başlayan Metro
Turizm, artan çalışan sayısı ve yeni yatırımlarla büyümeye devam etti. Bugün
bin 400 araçlık filosu ile Türkiye’nin en
büyük ve dünyanın ise sayılı karayolu
yolcu taşımacılığı şirketlerinden biri haline
geldi.
Metro Holding ve grubumuz bünyesinde
Metro Turizm haricinde her biri birbirinden
başarılı, altısı borsaya kote olmak üzere
birçok şirket bulunduruyor. Mepet, Vanet
Gıda, Samsun Gıda, Metro Rent A Bus
gibi şirketler başlıca şirketlerimiz arasında.
Hedefimiz turizm, ulaşım, enerji, gıda ve
madencilik gibi pek çok farklı sektörde
var olan yatırımlarımızı ve faaliyetlerimizi
uluslararası standartlarla buluşturmak ve
Metro Holding’i bir dünya firması haline
getirmek.
Metro Grup bugün 30 bin kişiye dolaylı ve yaklaşık 6 bin kişiye doğrudan
istihdam sağlıyor, bazı sektörlerde sektör
lideriyiz, yurtiçinde ve yurtdışında sürekli
yeni projeler imza atıyoruz ve 24 yıldır Türk
ekonomisine katkı sağlamaktan büyük
onur ve gurur duyuyoruz.

Çağla Öztürk
Geçtiğimiz yıl holding için nasıl bir
yıldı? Bu yıl için beklentileriniz neler?
Çağla Öztürk: Son birkaç yıl içerisindeki
önemli yatırımlarımızdan birisi kuşkusuz ilk
adımı Suudi Arabistan’da Medine Emiri
Prens Faysal Bin Salman Bin Abdülaziz’in
de katıldığı anlaşmayla atılan Mepet’in
uluslararası projesi olarak başlattığımız
Suudi Arabistan Mekke-Medine karayolu
üzerinde hizmete açacağımız tesislerimizin inşası. 2011 yılında borsada halka
arz edilmiş olan Mepet’in bu projesinde
yeme-içme, alışveriş, dinlenme, ibadet,
konaklama, araç bakımı ve yakıt ikmali
gibi hizmetler verilecek. Tamamlandığında yılda ortalama 3,2 milyon binek
araç ve 128 bin otobüs ile yaklaşık 18
milyon kişiye 300 bin metrekarelik bir tesis
alanında hizmet ediliyor olacak.
Metro Turizm’in bir organizasyon şirketi
olduğunu belirtiyorsunuz, konuyla ilgili
neler söylemek istersiniz?
Çiğdem Öztürk: Metro Turizm bir organizasyon şirketi. Biz, iş ortaklarımız olan
yerel otobüsçüler, yol kenarı dinlenme
tesislerimiz ve akaryakıt istasyonlarımız ile
birlikte yol ve yolculuğa ait tüm alanlarda
varız. Dikey büyüme ile ilerliyoruz. Otobüslerimizdeki ikram ürünlerinden tutun bilet
satış sistemlerimize kadar otobüsün tüm
hizmet alanları kendi işletmelerimiz ile
çalışmakta. Yönetim olarak bizler ise bu
yapının geliştirilmesi konusunda emek
harcıyoruz.

